Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 01-04 2011

I.etapa 2011

Název MAS: RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Petr Pecha manažer MAS
kontakt: 55254309, 602521057
1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity
uskutečněné ve sledovaném období):vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové
komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO
SZIF
v tomto období nebyla vyhlášená výzva, podle nových pravidel byly připraveny
nové Fiche, které byly projednány v programovém výboru, ve správní radě a také na
valné hromadě MAS RÝMAŘOVSKO, byl schválen plán činnosti a na letošní rok bude
připravena jedna výzva pro předkládání projektů,
-

Účastnili jsme se

- 21. 1. 2011 jsme se účastnili vzdělávacího kurzu polštiny – nutného pro přípravu
projektů spolupráce jak z PRV tak OP Příhraniční spolupráce
28.-30. 1. 2011 – se účastnili zástupci MAS (8 osob) na mezinárodním setkání na
Slovensku v Levoči- výměna zkušeností v rámci realizace SPL, projednání možnosti
projektu mezinárodní spolupráce pro rok 2011
3.2.2011 – školení CP SZIF – nová pravidla pro MAS v ose IV v Opavě
16.3.2011 – Valná hromada NS MAS ČR – dva zástupci za MAS, účast nutná
z důvodu volební části valné hromady s e účastnil statutární zástupce Ing.Petr
Klouda a pak manažer Petr Pecha byl navržen do kontrolní komise NS MAS
21. 3. 2011 – pořádali jsme školení na téma „Veřejné zakázky“ se zaměřením na
správný postup přípravy do zadávacího řízení, způsoby jednotlivých řízení a uzavírání
smluv
30. 3. 2011 – uskutečněna Valná hromada RÝMAŘOVSKO, o.p.s. s volbou nových
členů správní rady, dozorčí rady, hodnocením roku 2010, a plánem na rok 2011 a
projednání změn pravidel pro osu IV. PRV a tím i změn ve Fichích
V rámci propagace
-

Instalovaná povinná informační tabule na sídlo společnosti ( výroba – Marie
Kuběnová – ARBY)

-

Poskytnutí propagačních
RegionTour v Brně

-

Informace o možnost předkládat projekty do realizace SPL v regionální
tisku

-

materiálů

pro

zástupce

Rýmařovska

na

Pracovní jednání
-

Jednání programového výboru na přenesení změn do jednotlivých Fichí a
návrh změn pro preferenční kriteria ovlivňující výběr projektů, oslovení
zemědělských podnikatelů pro předkládání projektů do výzev, sběr dat o
potencionálních projektech žadatelů na jednotlivé roky 2011-2013, podle
těchto údajů zvolit postup pro aktualizaci SPL

-

Jednání správní rady MAS – příprava změn ve stanovách společnosti po
úpravě zákona o obecně prospěšných společnostech, obměna ve vedení
společnosti po uplynutí funkčního období, oslovení žen do funkce člena
správní rady, příprava rozpočtu na rok 2011

Příprava propagace LEADER v rámci činnosti v KS MAS Moravskoslezského kraje
-

Pomoc při přípravě LEADERFESTU ve Štramberku, zajištění propagačních
materiálů, prezentací a vystupujících pro konferenci

Hlavní činností bylo dokončení projektu spolupráce RegTIM a zprovoznění aplikace na
webovém portálu.

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):
-

V tomto období jsme nevyhlásili žádnou výzvu, jen zpracovali Fiche podle
nových pravidel

-

Nebyly projednávány žádné podněty od žadatelů, nebo realizátorů projektů
v rámci SPL

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu
důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

-

Nové Fiche se budou předkládat ke schválení tak, aby se uskutečnila výzva
pro příjem projektů v září 2011 s registrací na RO SZIF v říjnu

-

Na Valné hromadě byly provedeny změny ve složení správní rady
společnosti a následně byl zvolen nový ředitel společnosti, po zapsání změn
do obchodního rejstříku bude provedeno i hlášení o změně

5. Souhrn za projekty IV.1.2:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 4
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 22
na místě realizace: 6
v kanceláři: 16
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)
Počet účastí na kontrolách SZIF: 3

Další:

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
Jméno,
příjmení

Pracovní smlouva/
DPP/DPČ

Petr Pecha
Hana Krayzlová

Pracovní smlouva
DPP

Úvazek/počet
odpracovaných
hodin
1 úvazek
20 hodin

Náplň práce

Poznámka

manažer
účetní

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle
ISÚ):
-

Pomoc při realizaci projektu pro Sdružení obcí Rýmařovska z ROP
Moravskoslezsko „Krása a historie pěšky i na kole Rýmařovskem“
závěrečné vyúčtování projektu

-

Konzultace projektů podávaných do Nadace OKD pro obce a neziskové
organizace

-

Konzultace projektů předkládaných do Programu obnovy venkova na MMR
a Krajský úřad Moravskoslezského kraje

-

Pomoc při podávání žádostí proplacení projektů realizovaných z dotace
Zelená úsporám

-

Zapojení do zpracování Integrovaného plánu rozvoje území pro obce Malá
Morávka, Dolní Moravice, Karlova Studánka

-

Pomoc při založení neziskové organizace v městě Břidličná se zaměřením
na vyplňování volnočasových aktivit pro děti a mládež

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:
-

Doplnění webových stránek o přehled realizovaných projektů o
připravovaných projektech projednávání změn ve Fichích, projekty
spolupráce

-

Schválení změněných Fichí na SZIF

-

Schválení výzvy pro předkládání projektů do podzimního kola příjmu
žádostí na RO SZIF

-

Příprava projektů spolupráce s partnerem na Slovensku MAS LEV o.s.

-

Příprava propagační akce v rámci prezentace tradičních regionální výrobků

-

Letní aktivita pro návštěvníky regionu v rámci poznání pramenů a studánek

Datum:24.5.2011

Podpis:

